POC
Permanente Onderwijscommissie
Wat?
Voor elke richting aan onze faculteit zijn er enkele
studenten die de rol van RichtingsVertegenwoordiger
(RiVer) opnemen. Zij zijn het aanspreekpunt voor
andere studenten en vertegenwoordigen hun richting
naar de proffen toe. Hun voornaamste taak is om in
de Permanente OnderwijsComissie, afgekort POC,
te zetelen. Dit is een vergadering samen met enkele
proffen en assistenten van de richting en wordt
voorgezeten door de programmadirecteur. Hierbuiten
staan ze ook steeds te popelen om de studenten van
hun richting te helpen bij problemen.

Wat wordt er van je verwacht?
•

Dat je je na de verkiezing in een les even kort voorstelt, zodat je jaargenoten weten dat jij hun
aanspreekpunt bent voor onderwijsgerelateerde problemen.

•

Dat je aanwezig bent op de POC-vergaderingen (ongeveer 6 keer per jaar) en er op een constructieve
en tactvolle wijze input levert.

•

Dat je de algemene mening van de studenten uit jouw jaar en richting uitdraagt en niet je eigen
mening naar voor schuift.

•

Dat je de ECTS-fiches van de vakken van je opleiding op fouten controleert, helpt om de vakwiki’s
en de burgieclan up-to-date te houden en ontbrekende cursussen doorgeeft aan onze cursusdienst.

•

Dat je geregeld aanwezig bent op het VTK Bureau, zodat je op de hoogte blijft van actuele
onderwerpen en de algemene studentenstandpunten die we innemen en je daarnaast ook input kan
leveren over wat er in jouw POC omgaat.

•

Dat je aanspreekbaar bent voor je medestudenten en dat je ervoor zorgt dat studenten weten dat ze
bij jou terecht kunnen.

Wat krijg je er voor terug?
•

Een unieke kans om mee te werken aan het verbeteren van de opleiding.

•

De gelegenheid om een hele reeks vaardigheden te ontwikkelen die je niet oefent door gewoon les
te volgen en te studeren. Je leert hoe je bepaalde standpunten verdedigt en hoe je professioneel
communiceert met proffen.

•

Een mooie RiVer pull tegen een zeer voordelige prijs.

•

Enkele teambuildings samen met de andere RiVers van je richting, betaald door VTK.

•

Je wordt uitgenodigd op toffe evenementen die exclusief voor RiVers georganiseerd worden, zoals de
Kaas- en Wijnavond en de Onderwijslaunch.

Het gaat helemaal geen grote hap uit je vrije tijd nemen, mocht je dat vrezen. Zowel Bureaus als POC
vergaderingen vallen gewoonlijk tijdens de middag en er worden broodjes voorzien, dus je moet geen
lessen missen om RiVer te zijn. Gemiddeld gezien zal je hier nog geen twee uur tijd per week insteken.
Ook van de professoren moet je zeker geen schrik hebben, zij appreciëren de bijdrage van de studenten!

Spreekt dit jou wel aan?
De verkiezingsprocedure alsook een lijst van de RiVers zijn te vinden op onze website: on.vtk.be/river.
In het begin van het academiejaar zal hier een link verschijnen om je kandidaat te stellen! Indien je nog
vragen hebt kan je ons steeds contacteren via onderwijs@vtk.be.

